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stichting wereldwinkel Zeist

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

1e Hogeweg 166
3701 HL
Zeist
030-6922151
info@wereldwinkelzeist.nl
www.wereldwinkelzeist.nl

Ons bestuur

Harrie van Dijk, voorzitter a.i.
José Oremus, penningmeester
Marianne de Jager, coörd. Vrijwilligers
Angelika Prause, secretaris

Onze doelstelling

Ons doel is
a. door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de producenten;
b. veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardige
wereldsamenleving.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht:
·
een winkel in te richten en te behouden waar aantrekkelijke fairtrade- producten voor de
consument laagdrempelig aangeboden worden.
·
De medewerkers te scholen in achtergronden en werkwijze van Fair- Trade
·
Deelname aan gemeentelijke en landelijke acties
·
Publiciteit m.b.t. de doelstelling van de Wereldwinkel en herkomst van de producten in:
- de plaatselijke krant
- aan potentiële klanten
- het Zeister bedrijfsleven
- aan ideële instanties.

Ons beloningsbeleid

onkostenvergoeding

Ons activiteitenverslag

in 2018 was de wereldwinkel van dinsdag t/m zaterdag geopend;de wereldwinkel is verhuisd naar een
pand in het centrum + openingsactiviteit; deelname moonlight-shopping

Ons financieel verslag

Staat van baten en lasten 2018

809127568
41178520

in €
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutowinst
Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten

in %

51.101 100,0
32.665 63,9
18.436 36,1

Bedrijfsresultaat

748
15.255
5.858
21.861
-3.425

42,8
-6,7

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

120
11.662
-11.963
-3.606

-7,1

Balans 31 december 2018
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

1 september 2019

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2018
16.383
200
6.986
14.611
2.296
3.707
44.183

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren
Te betalen OB
Overlopende passiva
Totaal

31-12-2018
37.104
1.900
5.160
0
19
44.183

